
SPRÁVA DOZORNEJ RADY URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO SPIŠSKÉ HANUŠOVCE ZA ROKY 

2020 a 2021 

 

     Dozorná rada /ďalej len DR/ Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské 

Hanušovce predkladá správu za roky 2020 a 2021 o činnosti DR a výsledkoch kontrolnej 

činnosti. 

     DR pracovala v zložení: Mgr. Terézia Kostková, členovia dozornej rady sú p. Miroslav 

Grainda a p. Jaroslav Kocúr.  

     Kontrolná činnosť DR bola vykonávaná priebežne. Výbor sa schádzal podľa potreby kvôli  

pandémii COVID - 19, po každom zasadnutí bola vyhotovená zápisnica.  

V hlavnej činnosti spoločenstva, teda v plnení úloh vyplývajúcich z Lesohospodárského plánu 

DR nezistila nedostatky, ani na žiadne nebola upozornená, či už zo strany členov 

pozemkového spoločenstva alebo odborného lesného hospodára. 

 

1. V zmysle stanov US PS o DR v bode IX. bola vykonaná kontrola vedenia agendy  

podvojného  účtovníctva v zmysle platných stanov a právnych predpisov podľa zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne sa konala kontrola účtovných dokladov a to:   

- dodávateľské faktúry – ťažba a približovanie dreva, telefón 

- odberateľské faktúry – guľatina, vláknina, vláknina výber 

- odberateľské faktúry – odber palivového dreva zo skladu a odber guľatina členom PS 

- pokladničné doklady, výpisy z BÚ, mzdové doklady 

- súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky za roky 2020, 2021 – účtová závierka. 

 

Všetky doklady sú súčasťou účtovej závierky za roky 2020, 2021.  

 

Účtovná agenda je vedená v zmysle právnych predpisov. 

 

2. Kontrola finančných prostriedkov k 31.12.2020 bola nasledovná:  

pokladňa  k 1.1.2020       223,44 €         k 31.12.2020       3.556,69 € 

BÚ k 1. 1. 2020            7.000,38 €         k 31.12.2020     10.173,00 € 

Spolu                            7.223,82 €                                   13.729,69 € 

 

 

Kontrola finančných prostriedkov k 31.12.2021 bola nasledovná:  

pokladňa  k 1.1.2021    3.556,69 €         k 31.12.2021         337,17 € 

BÚ k 1. 1. 2021          10.173,00 €         k 31.12.2021    15.426,00 € 

Spolu                          13.729,69 €                                  15.763,17 € 

 

3. Dosiahnuté celkové - príjmy /výnosy/ za rok 2020    30.877,00 € 

                                     - výdavky /náklady/ 2020           29.353,00 € 

 - výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti         1.524,00 € -daň 268,00 = 1.256 € 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020  je 1.524,00 €. 

 

3.1. Dosiahnuté celkové - príjmy /výnosy/ za rok 2021    33.356,00 € 

                                        - výdavky /náklady/ 2021           27.750,00 € 

 - výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti         5.606,00 € -daň 698,00 = 4.756 € 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020  je 5.606,00 €. 



Dňa 18.3.2021 bola podaná žiadosť na Finančnú správu SR na predĺženie lehoty podania 

daňového priznania za rok 2020 do 30.6.2021 z dôvodu COVID - 19. 

 

4. V priebehu roka 2020, 2021 sa vykonávala kalamitná ťažba, prerezávka, výsadba nových 

sadeníc, ochrana proti zver ktoré boli predpísané LHP, ktoré bolo potrebné v roku 2020 

neodkladne uskutočniť.  

 

Ťažba dreva v roku 2020 

Zostatok z r. 2019 – 0,00 m3 na sklade. 

 

Príjem r. 2020 ťažba spolu: 752,43 m3 z toho palivo 167,04 m3 (t. j. 179 prm) a guľatina 

637,87 m3  

Výdaj  752,43 m3 z toho palivo 167,68 m3 a Odberatelia – guľatina 637,87 m3 

 

Zostatok k 31.12.2020 – 0 m3 v hodnote 0  € - na sklade. 

 

Príjem r. 2021 ťažba spolu: 632,00 m3 z toho palivo 151,04 m3 (t. j. 236 prm) a guľatina 

481,09 m3  

Výdaj  630,00 m3 z toho palivo 151,04 m3 a Odberatelia – guľatina 478,89 m3 

 

Zostatok k 31.12.2021 – 2,20 m3 v hodnote 0  € - na sklade. 

 

 

 

5. Inventarizácia majetku  

 

K 31.12.2020 a 31.12.2021 sa vykonala inventarizácia majetku, skladu, pokladne a účtovných 

účtov. 

 

Dozorná rada US PS Spišské Hanušovce s prácou Výboru US PS od posledného VZ dňa 21.6. 

2020 môže vysloviť spokojnosť. Taktiež Dozorná rada US PS si cení odbornú prácu lesného 

hospodára Ing. Františka Babiara, odbornú prácu administratívnej pracovníčky p. Magdy 

Bakovej a taktiež odbornú prácu ťažobných skupín, ktorú vykonávajú v každom počasí.      

 

Na základe zistených skutočností DR doporučuje Valnému zhromaždeniu schváliť: 

1. účtovú závierku za rok 2020 

2. účtovú závierku za rok 2021 

3. Vyplatenie podielov podielnikom zo zisku za roky 2020 a 2021 v zmysle uznesenia 

Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Spišské  

Hanušovce zo dňa 26.3.2017 bod B. 7.. 

 

 

Spišské Hanušovce 3.6.2022 

 

 

 

 

Mgr. Terézia Kostková predseda DR 

 


